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OM UNIVERSITETET
Göteborgs universitet är ett av de stora universiteten i norra Europa,
med cirka 50 000 studenter och över 6 000 anställda. Inom universitetet finns konst, samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora, utbildningsvetenskap, lärarutbildning, IT, Handelshögskolan och Sahlgrenska
akademin med medicin, vårdvetenskap och odontologi. Unik bredd inom
utbildning och forskning erbjuder goda möjligheter till kreativ samverkan
mellan vetenskaper samt med näringsliv och offentliga aktörer.

Miljöcertifierat sedan 2004

Göteborgs universitets miljöledningssystem är sedan 2004 certifierat enligt
både den internationella miljöstandarden ISO 14001 och EU:s miljöförordning
EMAS. Med ett aktivt miljöarbete minskar den negativa miljöpåverkan som
universitetet ger upphov till genom till exempel resursförbrukning, tjänsteresor
och kemikalieanvändning. Genom att systematiskt integrera hållbar utveckling
i forskning, utbildning, samverkan, studentmedverkan, kompetensutveckling
samt i den dagliga verksamheten, bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.
Universitetets miljöpolicy är vägledande för verksamheten. Miljöledningssystemet möjliggör ett målinriktat och systematiskt arbetssätt för att nå ambitionerna i universitetets styrdokument Vision 2020. Göteborgs universitets

betydande miljöaspekter är målsatta i universitetets handlingsplan för miljö
och hållbar utveckling. Resultaten för målen presenteras på följande sidor i
denna sammanfattning och illustreras med symbolerna:

Positivt resultat för året
Negativt resultat för året
Resultat oförändrat/jämförelse med föregående år görs inte

FORSKNING
Mål

Universitetet ska främja forskning som syftar till att identifiera, öka kunskapen
om samt lösa globala samhällsutmaningar.

Resultat

Under 2019 publicerade forskare vid Göteborgs universitet 622 vetenskapliga artiklar1 som behandlar frågeställningar inom hållbar utveckling, en ökning
med 10 procent jämfört med 2018. Totalt publicerades 4 931 vetenskapliga
artiklar inom relevanta kategorier.2

Kartläggning av Globala målen

Under våren arrangerades en workshop på temat ”Handelshögskolan och de
Globala målen”. Workshoppen fokuserade på forskning och utbildning och
deltagarna diskuterade hur de Globala målen för hållbar utveckling länkar till
verksamheten och kan främja nya, institutionsövergripande samarbeten.
Arbetet resulterade i en plan med uppdrag till olika delar av Handelshögskolans organisation. Handelshögskolan har även genomfört en kartläggning av
forskning mot de Globala målen genom ett självvärderingsarbete som diskute-

rats i ledningsforum på institutions- och fakultetsnivå. Processen har inneburit
en ökad dialog kring hållbarhetsfrågor mellan företrädare för olika avdelningar.
Även Naturvetenskapliga fakulteten har redovisat hur fakultetens forskning
och utbildning relaterar till vart och ett av de 17 Globala målen.

Goda exempel

Genom den strategiska satsningen UGOT Challenges har en rad evenemang
och seminarier genomförts, samt vetenskapliga artiklar publicerats. Satsningen utvärderades under året och fick klartecken för fortsatt verksamhet. Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning, FRAM, är en av sex
UGOT Challenges centrumbildningar. Forskare från FRAM deltog som experter
i en utredning om kemikalielagstiftning. I fokus stod frågan om lagstiftning
om kemikalier även kan omfatta blandningar och grupper av kemikalier, vilket
resulterade i elva rekommendationer till regeringen.
Göteborgs universitet och Chalmers har beslutat att etablera en gemensam
plattform för samverkan, Global Sustainable Futures, för att bidra till hållbar
utveckling i ett globalt perspektiv. Arbetet sker inom forskning, utbildning och
nyttiggörande i samverkan med aktörer i låg- och medelinkomstländer i Afrika,
Asien och Latinamerika.
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Med vetenskaplig artikel avses publikationstyperna: Artikel i vetenskaplig tidskrift, Artikel i övriga tidskrifter samt Forskningsöversiktsartikel. Uppföljningen görs av bibliometriker på universitetsbiblioteket,
med nyckelord som identifierats från olika vetenskapsområden.
1

I samband med inrapporteringen till Årsredovisning 2019 har en ny metod för att söka ut publikationer kopplade till hållbar utveckling använts. En utsökning för den senaste femårsperioden har gjorts enligt
den nya metoden.Den nya metoden har en bredare tolkning av begreppet hållbar utveckling jämfört med den sökfråga som tidigare använts för att ta fram data. Resultatet från den nya metoden harmoniserar även i högre grad med Globala målen för hållbar utveckling. Den nya metoden innebär även att en sökning i databasen Web of Science har inkorporerats, och på så vis kompletterar utsökningen i GUP.
Se diagrammet ovan.
2

UTBILDNING
Mål

Alla fakulteter är engagerade i att integrera hållbarhet i utbildningen. Det planeras för att hållbarhetsmärka flera kurser samtidigt som ändrade rutiner vid
översyn av kurser och program har gjort att hållbarhet fått ett tydligare fokus.

Resultat

Under det gångna året har en arbetsgrupp bestående av representanter från
alla åtta fakulteter, universitetsbiblioteket, PIL-enheten samt studentkåren arbetat med att revidera nuvarande hållbarhetsmärkning. Det primära syftet har
varit att införliva de Globala målen för hållbar utveckling.

Universitetet ska öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i
utbildningen.

Resultatet från 2019 visar att 14 procent av kurserna var hållbarhetsmärkta.
Av Göteborgs universitets 4 302 kurser som gavs under året var 581 hållbarhetsmärkta, och trenden har varit positiv under de senaste åren. Av de
211 program som gavs under 2019 var 41 hållbarhetsmärkta, en andel på
19 procent.

Hållbarhetsmärkning av kurser och program

Göteborgs universitet mäter årligen andelen hållbarhetsmärka kurser och
program enligt ett eget system. Göteborgs universitet har två nivåer av hållbarhetsmärkning, beroende på hur bärande hållbarhetstemat är i kursen respektive programmet. Kurser och program kan vara hållbarhetsrelaterade eller
hållbarhetsfokuserade.

Pris för hållbara studentuppsatser

Göteborgs universitets hållbarhetspris för studentuppsatser, Gothenburg University Sustainability Thesis Award (GUSTA), har instiftats för att motivera studenter att kritiskt analysera och engagera sig i hållbarhetsfrågor samt söka ny
kunskap för en hållbar värld. Priset delades ut för första gången 2019 och två
studenter belönades för sitt arbete inom hållbar utveckling. Den ena uppsatsen
fokuserar på hur ekonomisk ojämlikhet och korruption påverkar upplevelsen
av det personliga miljöansvaret och den andra är en studie av hur en kommun
kan arbeta med synergier och konflikter inom Agenda 2030.
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STUDENTMEDVERKAN
Mål

Universitetet ska öka studentmedverkan inom hållbar utveckling vid
universitetet och i samhället.

Resultat

Antalet aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för, av eller
med studenter var 302 stycken vilket var en ökning med fyra procent sedan
2018.

Studentdrivna initiativ

Vid universitetet finns många aktiva studentföreningar och initiativ som arrangerat intressanta evenemang och projekt under året. Social Science
Environmental Student Association (SSESA) stod bland annat som värd för
EuroEnviro 2019, ett av världens största studentledda symposium inom hållbar
utveckling. Under fem dagar möttes ett 60-tal studenter från hela Europa för
att diskutera transdisciplinära lösningar till de globala utmaningarna. De har
även drivit en kampanj om att minska engångsartiklar i universitetens caféer.

Flera studentdrivna initiativ fick under året medel ur universitetets klimatfond. Bland annat arrangerades lunchföreläsningar om hållbarhet relaterat till
IT-sektorn. Stay Grounded fick medel för att finansiera inkommande studenters
resor med villkoret att de reste till Göteborg med båt, tåg eller buss.
Pedagogen Students for Sustainability Group har i samarbete med Miljöbron
arrangerat en workshop för lärare inom Ale kommun kring hur de arbetar, och
hur de kan arbeta med hållbarhet inom sin undervisning.
Göteborgs universitets årliga satsning Act Sustainable-veckan gick av stapeln
i november 2019. Under veckan besöktes samtliga fakulteter på universitetet
och ett stopp gjordes även på Chalmers. Veckan avslutades med ett samarrangemang på Röhsska museet och Högskolan för Design och Konsthantverk
(HDK).
Vid universitetet finns även studenter anställda som Student Sustainability
Coordinators. Studenterna har under året bland annat arbetat med införandet
av ett pris för bästa uppsats inom hållbarhetsområdet, GUSTA, som delades ut
under Act Sustainable. De har också arbetat med kommunikationsmaterial till
studentportalen och stöttat olika föreningar och initiativ.
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Studenter från Samhällsvetenskapliga
fakulteten arrangerade det årliga hållbarhetssymposiet EuroEnviro 2019 som
samlade 63 europeiska studenter.
Foto: Lena Ulrika Rudeke

EXEMPEL PÅ HÅLLBARHETSTFÖRENINGAR

269 000 kr
Klimatfonden delade ut 269 000 kr
till studentdrivna projekt under 2019.
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INKÖP &
UPPHANDLING
Mål

Universitetet ska ställa hållbarhetskrav vid alla ramavtal och öka
kravställningen vid objektsupphandlingar.
1

Miljömärkta trycksaker

Vid upphandling av tryckeritjänster ställdes krav på att avhandlingar och licentiatuppsatser ska Svanenmärkas. Även övriga papperstrycksaker kan till
strörsta delen Svanenmärkas.

Universitetet ska öka andelen inköp där det ställs hållbarhetskrav, inom
prioriterade produktområden2.

Resultat

I samtliga ramavtal där hållbarhetskrav är relevant har sådana krav ställts. I
24 procent av objektsupphandlingarna (8 av 33 stycken) har hållbarhetskrav
ställts.
I 11 av 12 prioriterade produktområden har andelen produkter med hållbarhetskrav ökat, eller är på samma nivå, jämfört med 2018. I 6 produktområden
görs 98 procent eller mer av inköpen med hållbarhetskrav. Se tabell på nästa
sida.

1

2

Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav
samt krav på livscykelperspektiv.
Datorer och bildskärmar, drycker, frukt, kontorspapper, mjukpapper,
städkemikalier, bilar, textila profilprodukter och möbler.
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Prioriterade
produktområden

80%

Vid flytten till den nybyggda fastigheten Nya
Humanisten var cirka 80 procent av de inköpta
möblerna miljömärkta (eller motsvarande).

Ekonomiskt
värde av
produkter/
tjänster
som köpts
in med hållbarhetskrav
(tkr)

Datorer och bildskärmar
Möbler
Drycker (kaffe, te, choklad)
Mjukpapper (tork, toa)
Mobiltelefoner
Frukt
Bilar
Kontorspapper
Profilprodukter
Städkemikalier
Kontorsmaterial
Totalt

33 115
24 345
2 749
3 056
2 776
1 754
1 201
821
204
674
270
70 832 tkr

Andel av
totalt
ekonomiskt
värde (%)
98
74
100
100
70
100
100
99
65
90
14

Förändring
från
2018

RESOR
Mål

Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor per helårsanställd till 2019 jämfört med 2015.

Resultat

Göteborgs universitets tjänsteresor genererade sammantaget
7 951 ton koldioxid under 2019, vilket motsvarar 1 355 kg per helårsanställd.
Ett byte av mätmetod för resor med flyg innebär att jämförelse med tidigare år
blir missvisande. Den nya mätmetoden inkluderade
den så kallade höghöjdseffekten vilket ger en mer rättvisande bild av utsläppen.
Långa flygresor är den i särklass största källan till koldioxidutsläpp för
Göteborgs universitet och står för över 90 procent av tjänsteresornas koldioxidutsläpp. Sett över tid har dock antalet kilometer med flyg minskat tre år i rad.

Antalet kilometer med bil minskade under 2019, knappt sju procent minskning
i denna kategori som omfattar egen bil i tjänsten, bilpool, taxi och egna fordon
i organisationen. Resfria möten, till exempel Skype och Zoom dubblerades under 2019, till sammanlagt 38 500 stycken.

Institutionernas arbete för minskad klimatpåverkan

Göteborgs universitet har tillsammans med 36 andra svenska lärosäten anslutit
sig till Klimatramverket. Ramverket beskriver hur universitet och högskolor ska
förhålla sig till klimatomställningen och innebär ett mål att halvera koldioxidutsläppen till 2030. Många institutioner har under året arbetat aktivt med att
minska sin klimatpåverkan. Bland annat har institutioner sett över hur tågresor
kan vara ett mer attraktivt alternativ till flygresor. Havsmiljöinstitutet arbetar för
att minimera antalet tjänsteresor bland annat genom att alltid hålla seminarier
på platser dit det är möjligt att ta sig med tåg och lokaltrafik. På Förvaltningshögskolan används en flygresa per anställd och år som riktmärke och möjligheten att minimera koldioxidutsläppen undersöks alltid vid beställning av resa.
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Långa flygresor
är den i särklass
största källan till
koldioxidutsläpp
för Göteborgs
universitet.

5%

Antal flygkilometer minskade med fem procent
jämfört med 2018. Det är tredje året i rad som
antal flygkilometer minskar. En ökad klimatmedvetenhet generellt kan vara en bidragande
orsak.

Koldioxidutsläpp från
tjänsteresor 2019 per
transportslag.
Bilresor inkluderar egen bil i
tjänst, bilpool, taxiresor, hyrbil
samt bränsleförbrukning från
verksamhetens egna bilar.
1

Koldio
tjänste
transp

497 ton
170 ton

1 Bilreso
bilpool,
bruknin

1,7 ton

0,02 ton

7 282 ton

Flyg över 50 mil

Flyg under 50 mil

Tåg

Buss

Bil1

ENERGI &
BYGGNADER
Mål

och Pedagogen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och under året har
ytterligare två av universitetets byggnader utrustats med solceller, Wallenberg
konferenscentrum och nybyggda Humanisten.

Universitetet ska vid alla nybyggnationer och större ombyggnationer ställa
miljökrav motsvarande Miljöklassad byggnad nivå Guld.

Ett stort ny- och ombyggnadsprojekt, Nya Humanisten, stod klart under 2019.
Nybyggnationen ska uppnå kraven för Miljöbyggnad Guld. Ytterligare nybyggnadsprojekt är påbörjade inom universitetet. Även där är målsättningen
miljöbyggnad Guld, framförallt gällande energiförbrukning.

Universitetet ska minska energianvändningen med 10 procent per
kvadratmeter till 2019 jämfört med 2015.

Resultat

Användningen av el och värme uppgick till 200 kWh per kvadratmeter,
en minskning med fyra procent sedan 2015.
Under 2019 ställdes miljökrav motsvarande Miljöklassad byggnad nivå Guld i
en nybyggnation, Nya Humanisten.

Miljöbyggnad är ett system för miljöcertifiering av byggnader vilket innebär
att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.
Miljöbyggnad mäter 16 olika parametrar inom till exempel energianvändning,
luftkvalitet, ventilation och byggmaterial. Guld är en mycket hög nivå som
byggnader med uttalad miljöprofil kan märkas med.1

Grön el från solen

96 procent av universitetets elanvändning består av grön el från till exempel
sol, vind och vatten. Sedan tidigare finns det solceller på Handelshögskolan

1

Swedish Green Building Council

13

13

63 MWh

MWh

63 MWh el producerades från solcellerna på universitetets byggnader under 2019. Det motsvarar
hela elförbrukningen från universitetets byggnad
Ågrenska villan eller energiförbrukningen från tre
normalstora villor.

Genomsnittlig energianvändning (kWh/m2)
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Fjärrvärme (normalårskorrigerad)

Skiss över Nya Humanisten där
miljökrav motsvarande Miljöklassad
byggnad nivå Guld ställts.
Bild: KUB arkitekter

KEMISKA ÄMNEN &
MILJÖRISKER
Mål

Universitetet ska minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön samt verka för att minimera konsekvenserna av incidenter.

Resultat

Under 2019 genomfördes 53 förebyggande aktiviteter i syfte att minska uppkomsten av incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön. Tre incidenter med negativa konsekvenser för miljön rapporterades under 2019.

Övningar med fokus på brand och säkerhet genomförs regelbundet och miljöoch säkerhetsarbete tas upp vid arbetsplatsträffar.
Vid många institutioner genomförs årligen städdagar där också kemikalieförråd och gamla samlingar ses över och rensas.
På Kristinebergs marina forskningsstations årliga städdag av stränderna 2019
lades speciell vikt vid att rensa bort spökfiskande redskap.

Miljörisker förebyggs

Det sker mycket förebyggande arbete på institutionerna och fältstationerna.
Framförallt framhålls exempel på olika former av introduktion till laboratorier
och verkstäder för studenter och att riskbedömningar för nya metoder görs i
KLARA, universitetets system för förteckning av märkningspliktiga kemikalier.
Det bedrivs också ett kontinuerligt arbete för att minska och begränsa
kemikalieanvändningen.

15

3 st

Under 2019 rapporterades tre incidenter med
negativa konsekvenser för miljön.
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De rapporterade incidenterna är antagligen inte de
enda som inträffat under
året. Vi vet att incidenter
inträffar och åtgärder vidtas
vid de flesta arbetsplatser,
men vi har en underrapportering som är en stor
utmaning för oss.
Ullika Lundgren, Hållbarhetscontroller
vid Göteborgs universitet.

ÅTERANVÄNDNING
OCH AVFALL
Mål

Universitetet ska minska den totala mängden avfall med fem procent till 2019
jämfört med 2015.
Universitetet ska öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller
komposteras med tre procentenheter till 2019 jämfört med 2015.

Resultat

Den totala mängden avfall uppgick till 1110 ton, en ökning med elva procent
sedan 2018. Sedan 2015 har den totala mängden avfall ökat med en procent.

Åtgärder för att minska matsvinn

Universitetets restaurang Lyktan packar lunchlådor med gårdagens mat och
säljer till reducerat pris till anställda och studenter för att minska matsvinnet.
Genom projektet vill man samtidigt utbilda restaurangens gäster om matsvinnet och dess betydelse för miljön och vårt klimat, genom att både i ord och i
handling visa hur och vad man kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Under året har restaurang Lyktan också slutit avtal med leverantören av frukt och
grönt att köpa upp varor som de annars skulle slänga. På ett halvår räddades
på så vis två ton mat som hade mindre skönhetsfel men som gick utmärkt att
bereda och servera.

Andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras är
37 procent, en minskning sedan 2018. Sedan 2015 har andelen avfall som
återanvänds, materialåtervinns eller komposterats minskat med fem procentenheter.
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5%

Sedan 2015 har andelen avfall som återanvänds,
materialåtervinns eller komposterats minskat med
fem procentenheter.
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ÖVRIG REDOVISNING
I Göteborgs universitets årsredovisning 2019 finns hållbarhetsredovisningen
som en integrerad del. Hållbarhetsredovisningen uppfyller kraven för en
EMAS-godkänd miljöredovisning. Göteborgs universitet rapporterar resultatet
av miljöledningsarbetet till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket
i enlighet med Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
och Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,
tjänster och byggnader.
Hållbarhetsredovisningen är årligen återkommande och resultaten presenteras
så långt det är möjligt så att de är jämförbara från år till år. Mätdata har sitt
ursprung i egen statistik samt statistik från leverantörer och entreprenörer som
universitetet anlitar. Den senaste redovisningen publicerades i februari 2019.
Samtliga resultat finns samlade på: www.hallbarhetsredovisning.gu.se
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MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ
OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2019
Mål 2017-2020

Resultat och indikator

Universitetet ska främja forskning som syftar till att
identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala
samhällsutmaningar.

622 vetenskapliga artiklar1 som behandlar frågeställningar inom hållbar
utveckling publicerades under 2019, en ökning med tio procent jämfört
med 2018.

Universitetet ska öka och kvalitetssäkra integreringen
av hållbar utveckling i utbildningen.

14 procent av kurserna (581 av 4302 kurser2) och 19 procent av
programmen (41 av 211 program) är hållbarhetsmärkta. Andelen
hållbarhetsmärkta kurser och program har ökat jämfört med 2018.

Universitetet ska öka studentmedverkan inom hållbar
utveckling vid universitetet och i samhället.

Antal aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för,
av eller med studenter var 302 stycken, en ökning med fyra procent
sedan 2018.

Universitetet ska ställa hållbarhetskrav3 vid alla
ramavtal och öka kravställningen vid objektsupphandlingar.

I samtliga ramavtal där hållbarhetskrav är relevant har sådana krav
ställts. I 24 procent av objektsupphandlingarna (8 av 33 stycken) har
hållbarhetskrav ställts.

Universitetet ska öka andelen inköp där det
ställs hållbarhetskrav, inom prioriterade produktområden4.

I elva av tolv prioriterade produktområden har andelen produkter
med hållbarhetskrav ökat, eller är på samma nivå, jämfört med 2018.

Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid
från tjänsteresor per helårsanställd till 2019 jämfört
med 2015.

De totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor under 2019 var
1 355 kg per helårsanställd5.

Universitetet ska minska energianvändningen
med tio procent per kvadratmeter till 2019 jämfört
med 2015.

Användningen av el och värme uppgick under 2019 till 200 kWh/m2,
en minskning med fyra procent jämfört med 2018. Användningen av
el och värme har minskat med fyra procent sedan 2015.

Universitetet ska vid alla nybyggnationer och
större ombyggnationer ställa miljökrav motsvarande
”Miljöklassad byggnad nivå Guld”.

Miljökrav motsvarande ”Miljöklassad byggnad nivå Guld” ställdes
under 2019 i en nybyggnation.

Universitetet ska minimera antalet incidenter som
medför negativa konsekvenser för miljön samt verka
för att minimera konsekvenserna av incidenter.

Tre incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat
under 2019. 53 aktiviteter har genomförts för att minska uppkomsten
av incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön.

Universitetet ska minska den totala mängden
avfall med fem procent till 2019 jämfört med 2015.

Den totala mängden avfall uppgick till 1 110 ton, en ökning med
elva procent sedan 2018. Sedan 2015 har den totala mängden avfall
ökat med en procent.

Universitetet ska öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras med
tre procentenheter till 2019 jämfört med 2015.

Andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras
är 37 procent, en minskning sedan 2018. Sedan 2015 har andelen
avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposterats minskat
med fem procentenheter.

Positivt resultat för året

Negativt resultat för året

Resultat oförändrat/jämförelse med föregående år görs inte

Med vetenskaplig artikel avses publikationstyperna artikel i vetenskaplig tidskrift, artikel i övriga tidskrifter och forskningsöversiktsartikel
Avser programkurser och fristående kurser
3
Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv.
4
Datorer och bildskärmar, drycker, frukt, kontorspapper, mjukpapper, städkemikalier, bilar, textila profilprodukter och möbler.
5
Då utsläppen från flygresor från och med 2019 beräknas enligt en ny modell är jämförelse med tidigare år missvisande.
1
2
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